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        הההה""""בבבב

        
        
        

ַעד ָלֶאֶבן ַהָקָרה   ִּמַבּ
        

        פואמת יואב פואמת יואב פואמת יואב פואמת יואב 
        

        לקדושי אלקנהלקדושי אלקנהלקדושי אלקנהלקדושי אלקנה
        
      
  
  
  
  
  

        ::::חיברחיברחיברחיבר
        

  שילה הרשושני�שילה הרשושני�שילה הרשושני�שילה הרשושני�

  ד" הייואביואביואביואבאבא של סג� 
  
  
  
  
  
  
  

  דדדד""""סג� יואב הרשושני� היסג� יואב הרשושני� היסג� יואב הרשושני� היסג� יואב הרשושני� הי    

  )23.8.1972(ב "ג באלול תשל"נולד בי

  )7.2.1994(ד "ו בשבט תשנ"בכ, וד בדרו� לבנו�'נהרג בקרב בי� ריח� וסוג
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  ואמהעל הפ

  
שעה , יו��יו�. בדרכי ארצנו ובדרכי אמונתו, ד"יואב הי, עשרה שני� שאני מלווה את בני� קרוב לחמשזה

  .הול� אתי לאור� כל הדר�, בראשי ובלבי, שהוא חי איתי, שעה

היו מנקודת מבט אחת , ולא אמנה אות� כא�, וה� רבות, ואני' אשתי נורית שתחי, כל פעולות ההנצחה שעשינו

פקודיו , חבריו, משפחתו�שאר בני, ֶאחיו, הגענו לאחר מחשבה וחשיבה משותפת ע� אחותואליה , ויחידה

  .וראינו הכול מנקודת מבטו, את יואב לראשנו" הכנסנו", במילי� אחרות. ומפקדיו

במיוחד . לצאצאינו היה דומה מאוד, נורית ואני, ואותו הענקנו, כיוו� שהחינו� שאני קיבלתי, קל היה לי הדבר

 �את " להכניס"כ� שקל היה . בו אתה נדרש ג� לקיי� את הדברי� בה� אתה מאמי�, הדבר לחינו� מעשינכו

  .יואב לראש ולקבל החלטות

  .ולו לדקות ספורות, ד ולהתייחד עמו"לעלות לקברו של יואב הי, נורית ואני, מדי יו� שישי נוהגי� אנו

משיח , מנסה להתקשר ליואב שלי, ברושעל ק" כרית הראש"על הגדר הנמוכה הצמודה ל, ביושבי ש�

  .ומקבל חיזוק לשבוע נוס!, משוחח עמו, במחשבותי

�בי� א� בשיחות ע� בני, א� כי דברי� נוספי� רבי� התגלו לי רק לאחר נפילתו בקרב, הכרתי את יואב היטב

  .ול� הזהזה של הע, אני יכול להעיד כי הכרתי את עולמו הגשמי של יואב. חבריו ורעיו מהצבא, המשפחה

�א� נדמה שזה קרה ביו� הזיכרו� לחללי מערכות ישראל החל ב, ואיני יכול לציי� זאת במדויק, בשלב מסוי�

  .זה של העול� הבא,  העכשווי של יואבורציתי פתאו� להכיר ג� עולמ, לפני כשלוש שני�, ה"באייר תשס' ד

 להיבטי� אחרי� שמצייני� זאת מבלי להתייחס(לפחות לפי מיטב הכרתי וידיעתי , מעול� לא חלמתי

" עבור"החלטתי ל. ג� איני מבקש להכירו דר� חלו�. ובוודאי שלא על יואב, )הפסיכולוגי� העוסקי� בנושא

  ".ביקור קצר"ולו ל, אליו

תדרוכנה בעול� " רגלי"יחסו לזולת ודר� נפילתו ציינו לי את הכיוו� בו אני אמשי� מרגע ש, מעשיו, אישיותו

  ".ואומר ל� מי אתה, אמור לי מי חברי�: "בהפו� למשל, ור לי ג� באיזו שכונה אמצאהוהיה בר. ההוא

ויצאתי , בעול� הזה, מהסובב אותי כא�" נפרדתי", לקחתי את צקלוני, ארזתי את נשמתי, עברו כשלוש שני�

ואני ,  לש�אלא שה� הובאו. חבריה�דניאל ו, יחזקאל, בדיוק כמו הנביאי� ישעיהו. לשוטט בעולמות רחוקי�

  . מיוזמתי, נסעתי לש�

את יואב , ואכ� מצאתי אותו. מש� המראתי כלפי מעלה. חדרתי לש� מבעד לאב� הקרה המכסה את קברו

מתדיי� ע� , מחלי! מילה ע� זה. ע� אות� ידידי� וחברי�, באותה סביבה. בדיוק כמו שדמיינתי לעצמי. שלי

  .ובמיוחד קרוב לבורא עול�, אחר

  . החלטתי להעלות זאת על הכתב כפואמה.וע� רצו� לשת! אחרי� במסעי, ודד ומאושרחזרתי מש� מע

יחד ע� תחושות שלי ותפילותינו , היא שילוב של דברי� שאמר לי יואב" מבעד לאב� הקרה"הפואמה 

  .המשותפות

  .תוכ� מראי מקומו, או ללא הקשר, הוספתי הערות להבהרת דברי� שלאנשי� מסוימי� יראו בלתי ברורי�

  

  סקירת הפואמה
  

, ס"מהש, �"מהתנ, מבוססת על קטעי פסוקי� ומדרשי� ממקורות היהדות. עומדת על אדני המסורתהפואמה 

  .עד לשירי� שנכתבו בדורות האחרוני�, מ� המדרשי�

, עת עולי� מאות לפקוד את קברו, הפואמה נפתחת באירוע המתרחש ביו� הזיכרו� לחללי מערכות ישראל

ביו� זה יורדת נשמתו של יואב למקו� קבורתו . ני� ג� את קבר� של חללי אלקנה הנוספי�ומלפני מספר ש

  .לקבל את אורחיו

שנערכה לו ע� הגיעו " קבלת הפני�"ומתארת את , ודר� נפילתו, היא נמשכת בסקירה קצרה של מהל� חייו

  .ה"שלו ע� הקב" יחידות"וה, לעולמו החדש

, שנפלו בקרב, אחי� לגורל, נוספי� מאלקנה  אל יואב חברי�!הצטרלו להח, לפני כשמונה שני�, בשלב מסוי�

 ג� באיתמר ויש, העלמי� באלקנה�בסמו� לו בבית) פיזית(רוב� קבורי� . בפעולות טירור או בעת שירות�

  .תקווה�ובפתח

ולת עיניי� לבואו של המשיח ולגא� ומצפה בכיליו�, ה שישמור על ע� ישראל"הפואמה מסתיימת בתפילה לקב

  .ע� ישראל
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        ההההרָרָרָָר+ָ+ָ+ָָ+� ַה� ַה� ַה� ַהבֶבֶבֶֶבאֶאֶאֶֶאד ָלד ָלד ָלד ָלעַעַעַַע'ַ'ַ'ַַ'מִמִמִִמ

  ))))2222 לקדושי אלקנה לקדושי אלקנה לקדושי אלקנה לקדושי אלקנה1111ת יואבת יואבת יואבת יואבפואמפואמפואמפואמ((((    
  

  !תַעַמְ-ִנ ֵמָעַליי� ִדֲע30ַה 2ֲַעֵמית מ.ְלַה. תֶטֶטר0 ָהֲאָדָמהב .-ְו

  ,3י�ִמ7ְָרי ִניֵצִקי� ְמִנמ0ֲעי 2ֵַלצ.ְל� ִצ ֵהיָהֶעז.ֲעַז� ְוֶבֶאד ָהִמְרַע

5ַ'ְ;ָעִלי� ֵמיֶכ�ֲעַפ ָ:פ.9ַמה. 4אב0ָלי א ִלֵרל ק0 ק0מ8ְ0
.  

  ,דב8ָ0א ַהAֵד 8ִַי ְל@ָבָ-0?י ִמִתָמְ-ת ִנֶקֶ<ז ִנ=

  .יָתמ0ְצַע ְ'ב.ת -ַחַפנ0ְו, 6ב=ת י0ַקְלֶחת ְלֶדֶרי0

  

C"D7 -ַָגה ְבָבְבס0י� ֲאִנ;ְDָ8,  

  .8ָלֶתDַָנֲחל  ֶ-@ָ'ְחָר ְו@8ְָרי =ַלָעְ-ד ִ'ֵדמ0

  .8יִ-ְפַנ Cֲהָבהְבה ָבְבס0ֲא

  ,יִנאַתָרְק ֵמֶרֶח� 9ִ<ְקָוה9ֶפַתחְ'

 .10יִנַ<ְדַקָע ַצְלָמֶות ְ'ֵגיאֵעֶמק ָעכ0ר ְל

  .ת0?דFֲא ַו10ת70רF ְ'9  10ת70קF ְנ,Dְֶוָ<ַב.

  ,�ר0ְמH0ַ'ֶ-ה ָנָקְלֶא ֵמ11רַעַ; ַלDְנֲֹח

   .ָרב ְרָיה ְלֶמֶלDְִ+ַ'ֶ- 12"רַענ90תַיְרִק" ְ'Dְֵ-ְמַה

  ,יִ<ְג2ְַס ה13F"�י0ְצר ֶעא0"ֵמ� 0:ר ִצא0

  . יִ<ְמַצֱע ֶה13יתִאָב3ְַהה ָ:יִמִנ2ְַ'א יָפֵסא ְוָרְפַס

  ,הֲאדFָ? הָ<ְמF8 14-ֵב0ח, Dָי ְליִתִיי� ָהִצָק

  .יִ<ְכ� ֶלי0ְ' 15י�ִלָלֲח� 7ַיר ִמ8ְִ-ד Cַע

  

  .16הJָָרַמִני 8ְַוַ:3ִיֵב ,א0ֵיב7ַָרDְ ַקְ-<0 

C>ָָע' ה הKִֶתֶאְמָר ָ<ִ'3ְַע, ָ<ְמַמר ָזֶ- ֲאיָתDָ17.  

Dָ2ֶC �018 לֹא ָחָמְלָ<9ָטַבְחָ< , ָהַרְגָ< ְ'י!  
                                                 

1
נהרג במארב מחבלי� , )23.8.1972(ב "ג באלול תשל"בי, תקווה9נולד בפתח, ב� שילה ונורית, ד"סג� יואב הרשושני� הי 

נטמ� .  וחצי היה בנופלו21ב� ). 7.2.1994(ד "ו בשבט תשנ"ביו� שני כ, בעומדו בראש כוח סיור לפתיחת ציר בדרו� לבנו�
 .העלמי� באלקנה9ביתבחלקה הצבאית ב

2
 .ראה בהערות להל�, חמשת הרוגי אלקנה במערכות ישראל ובפעולות טרור 
3
 .הנאמרת בשבתות ובימי� טובי�" ִנְ-ַמת 8ָל ַחי"מתוD תפילת  
4
 ".ל0+א ַהָרי ָק 98ִ יִ<ְכַלָה ,יִ<ְכַלָהא ְוָרל ָקק0: "של חנה סנש" יִ<ְכַלָהא ְוָרל ָקק0"מתוD השיר  
5
 .'ב' שיר השירי� ז, "ָ:פ. ְפָעַמִיDְ ַ'ְ;ָעִלי�9 ַמה" 
6
 .'ד ל"י' שמואל ב, "ַו:ֹאֶמר ֶאל ֲעָבָדיו ְרא. ֶחְלַקת י0=ב ֶאל ָיִדי" 
7
 .21 בגימטריה DDDD""""אאאא 
8
 Dגנ ,Dשאהבה נפשי , נחלת–Mישראל9  כינויי� לאר.  
  .ז"י' הושע ב, . . . " ְוָעְנָתה Hָָ?ה 8ִיֵמי ְנע.ֶריָה ,כ0ר ְלֶפַתח ִ<ְקָוהֵעֶמק ָע9 ְוֶאת, 8ְָרֶמיָה ִמ9�Hָ ְוָנַתִ<י ָל@ ֶאת" 9

10
7ִי�"  F7ִי�, ֲעקF7ִי� .ְבר Fב"א י"בראשית ל, "ְנק. 
11
  .'ב ו"משלי כ, "2ִי ַדְר908 ַעלַלַ;ַער Dְֲחנֹ" 
12
 .'וח' בכיתות ז, 198691985בירושלי� בשני� " קרית נוער"יואב למד ב 
13
בשני� , ובמקביל בפנימייה הצבאית התורנית לפיקוד הצמודה לישיבה,  שבמרכז שפירא"אור עציו�"ישיבת יואב למד ב 

 .ב"י9'יבכיתות , 199091988
14
מפקד צוות ביחידת החבלה של חטיבת הצנחני� , בנוסN להיותו קצי�, יואב. משמעי9  דו9ח0ֵב- F8ְמָ<ה ֲאדFָ?ה  

 .א היה ג� חובש קרביבהכשרתו הו, )�"הפלחה(
  .ב"ב מ"דברי� ל, "ִמ�7ַ ָחָלל ְוִ-ְבָיה ֵמרֹא- 2ְַרע0ת א0ֵיב, Cְ-8ִיר ִח3ַי ִמ�7ָ ְוַחְרִ'י <ֹאַכל ָ'Kָר" 15
16
 .ב"י' איכה ג, "ַוַ:3ִיֵבִני Jָ?ַ8ַָרא ַלֵחM, 7ַָרDְ ַקְ-<0"', ד' איכה ב, "7ַָרDְ ַקְ-<0 8ְא0ֵיב" 
17
 .ז"י' איכה ב, "ֶקֶד�9 ִ'3ַע ֶאְמָרת0 ֲאֶ-ר ִצָ.ה ִמיֵמי, ֲאֶ-ר ָזָמ�' ָעKָה ה" 
18
 .א"כ' איכה ב 
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  !?19ְלִמי ע0ַלְלָ< 8ֹה,  ְוַהִ'יָטה'הְרֵאה 

  

Pַַהי0, �0:� ַה �Qִ8ָ0ת ִיכ0ְרַעי ַמֵלְלַח� ְלרKְְפל .ֵאָרFעR020היָבֵאת ָה,  

  ,21ַהָ'א ָהע0ָל� ְלַחֵ:יי ִ<ְד�Rַ הFי0, ד"ט תשנָבְ-ו ִ'"כְ' מ8ְ0

  .22ה ִעָ?ִדיָיָה' י ה8ִ, יאִתֵרא ָילֹ. ַצְלָמֶות י ְ'ֵגיאִ<ְכַל ָה�0 'י0

26ַחRֵַפְמ, 25 ְצנ.N 78ַ.ר24ֵמֵחM ָ-נ.�, 23י�ִמר0י ְמֵזְנִגְלי ִ<ְדַל נ00'� י0
  .27ַרָ+ה8ְָיֵתד ָל 

Pַ'ְ �0ֶע9-ֵמ ֲחרָבז 8ְ=ֵמ., ה� ֶזיKְָעִדי� ְצַהְלמ.ת ִנְ-ַמַעת, הָנה ָ-ֵר.  

�Pַ'ְ 0י� ַלִ<ְמַמ, �ֵד0+י ַהִמָלע0, רד0ְזר2ְ0י ַ'ִדעJְי י0 ִלג.ְגָח, 28י�ִלְקַרFה �Rֶתֶד,  

C= D1לל.ֱאג ֶ'"יְ'ה ָני ָ-7ִֵמה ָיה ָהֶז, ז.  

  

  , א�ָכי ְלִתָ:ִלד ֲעֵעמ0ת ֶאי ִנר ֲאֵכז0

  ,�30נ0ָבRְז ַהֶרת ֶאִ-ֵ'ר ֶא, �29ִיַפָנ8ְל ַהד0ר Pְֶ-ֶ;ַה', א הָ'ת ֵע

  .33.הֵדַוַ:ְרִקי, 32ויָתב0ְר ַע31לב.ל ְז ֶאה.יֵאִצ0:ַו, 0<ְרַ?ח ַצַקָל

  : 34-ֶד+ֹת ַה0:ל ַח 98ָ י� Rִֶאְרֶאָהי� ְוִפָרSְַה, ִבי�.ַה8ְרת ֶא ֶאְרֶאהָו

  . 37ליֵאִרא.ל ְוֵאָפְר, 36י�7ִַ' ַה-ב. ְל9ל יֵאִרְבPַ, 35לדPָ0ר ַהSַ ַה9 ל ֵאיָכִמ

  ,י�יִאִבְני� .ִכָל ְמ9י� ִ'י ַרַנת 2ָ ֶאל.ְ'� ִקָ?ד ִעַחַיְו

  ,י�ִנר0ֲחCי� ְוִנ0א-ִר, י�ִמָכֲחי� ַוִנאPְ0, י�ִאָר0מ=י� ְוִאָ;ַ<

  ,39יוָעJָר ַמֶצי ֵנִנֲא ֶ-38י�'ִז.רל ֵמֵאָרKְי ִיִ'� ַריֶהיֵנֵב.

                                                 
19
  .'כ' איכה ב 
20
 .באייר' חל בד 
21
 .ד"ו בשבט תשנ"ד נהרג בכ"יואב הי 
22
 .'ג ד"תהילי� כ, "Cָ<ה ִעָ?ִדי8ִ9י, ִאיָרא ָרע9לֹא, ֵאֵלDְ ְ'ֵגיא ַצְלָמֶות�Pַ9 8ִי" 
23
 .אוצר נשמות הצדיקי� 
24
  .'כ ד"תהילי� ק, "ִח3ֵי ִג'0ר ְ-נ.ִני�" 
25
 .ח"ב י"ישעיה כ, "ָ-ָ?ה ָתמ.ת, ֶאֶרM ַרֲחַבת ָיָדִי�9 ֶאל, 78ַ.ר, ָצנN0 ִיְצָנְפDָ ְצֵנָפה" 
26
  .'ג'  דשיר השירי�, "8ְֶפַלח ָהִר?�0 ַרָ+ֵתDְ"; ג" כ'משלי ז, "ַעד ְיַפRַח ֵחM 8ְֵבד0" 
27
 .א"כ' שופטי� ד, "ַהָ:ֵתד ְ'ַרָ+ת90ַוִ<ְתַקע ֶאת. . . ְיַתד ָהאֶֹהל 9ֶחֶבר ֶאת9 ַוִ<ַ+ח ָיֵעל ֵאֶ-ת. "יואב נהרג מפגיעת כדור ברקתו 
28
מסכת , "8ְֵדי ֶ-ִ<8ֵָנס ַלJְַרְקִלי�, 2ְר0ְזד0רַהְתֵק� ַעְצְמDָ ַב. ָהע0ָל� ַהQֶה 07ֶמה ַל2ְר0ְזד0ר ִ'ְפֵני ָהע0ָל� ַהָ'א, ַרִ'י ַיֲעקֹב א0ֵמר" 

 .ז"משנה ט' פרק דאבות 
29
 ַוִ:ַ+חַהRְָבנ�0 9  ָ'א ֶאל,ל0 ָהִרְקָמה9 ֲאֶ-ר Pְד0ל ַה8ְָנַפִי� ֶאֶרDְ ָהֵאֶבר ָמֵלא ַה;0ָצה ,ַהPָד0ל ַהֶ;ֶ-ר ,י�לִֹקֱא' =ַמר ה9 8ֹה: ְו=ַמְרָ<" 

  .'ז ג"יחזקאל י, "ַצֶ?ֶרת ָה=ֶרז9 ֶאת
30
 .'ט ה"תהילי� כ, "Cְרֵזי ַהRְָבנ9�0 ֶאת' ַוְיַ-ֵ'ר ה, -ֵֹבר ֲאָרִזי�' ק0ל ה" 
31
 .ג"י' ח' מלכי� א, "ִ-ְבְ<Dָ ע0ָלִמי�ָמכ�0 ְל, ָ'נֹה ָבִניִתי ֵ'ית ְזבFל ָלDְ"; וכ� הרקיע השביעי, המקדש9כינוי לבית 
32
, זבול, רקיע, שחקי�,  וילו�: ואלו ה�,שבעה רקיעי� ה�' :אמר ריש לקיש: " רמז שלט,פרק א, יחזקאל, ילקוט שמעוני 

ו� שר הגדול עומד ומקריב עליו קרב� בכל י  ומיכאל,שבו ירושלי� והמקדש והמזבח בנוי 9 זבול. . . . ערבות  ,מכו�, מעו�
Dצדק ומשפט צדקה וגנזי חיי� וגנזי שלו� וגנזי ברכות ונשמת� של   שבו9  ערבות . . . שנאמר בנה בניתי בית זבול ל

 ".�ה להחיות בו את המתי"העתידי� להבראות וטל שעתיד הקב צדיקי� ורוחות ונשמות
33
 .'ט ו"תהילי� כ, "ְלָבנ�0 ְוKְִריֹ�, ֵעֶגל9ַוַ:ְרִקיֵד� 8ְמ0" 
34
אופני� ואראלי� : ולפיכD נקראי� חיות הקודש וה� למעלה מ� הכול, וי שמות המלאכי� על ש� מעלות� היאשינ" 

על , כל אלו עשרה השמות שנקראו בה� המלאכי�. וכרובי� ואישי� וחשמלי� ושרפי� ומלאכי� ואלוהי� ובני אלוהי�
  .'ז' תורה פרק בהלכות יסודי ה, � ספר המדע"משנה תורה לרמב, "ש� עשר מעלות שלה� ה�

35
 .'ב א"דניאל י, "ְ'ֵני ַעֶ?9Dָָהעֵֹמד ַעל, .ָבֵעת ַהִהיא ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהSַר ַהPָד0ל" 
36
  .'א א"ובזוהר הקדוש שמות רל, א"בראשית רבה פרשה כ: כפי המוזכר במדרשי�, לבוש הבדי� הוא גבריאל 

 .אל בספר דניאלהוא גברי.  הבדי�לבוש: י"רש', ז עמוד א"   יומא דN ע
שומרי , שרי המרכבה ה�. ה מארבעת הכיווני�" ה� המלאכי� המלווי� את הקב9 רפאל ואוריאל , גבריאל, מיכאל 37

'  שברא הקדוש ברוD הוא דכש�. "א"ת גמר"ר, מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל ומלפני אוריאל ומאחורי רפאל, ישראל
, . . . בימינו כנגד ראוב� מיכאל . וגבריאל ואוריאל ורפאלמיכאל : מלאכי�'דגלי� אN כD סיבב לכסאו ד' רוחות וכנגד� ד

רפאל כנגד ,  . . . שהיו במזרחואהר�גבריאל מלפניו כנגד מלכות יהודה ומשה , . . .אוריאל משמאלו כנגד ד� שהוא בצפו� 
 .’ט’ במדבר רבה ב,  . . ."שהוא במערב . . . אפרי�
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  , �40ִי2ַַכ9ייֵעיִגִוי� ִרPִ '0,י�יִאִ'ְצַמ, י�ִרְר0-ְמי� .ִרְפס0

  .43'ה Jֹב. אָֹהֶליDָ-ַמה. 7ָ-042ְקל ִמֶתכֹ ְ'N41ָלָצ� 8ְָנָחְל-Fְ'י ִניב.ִ-ה0

  

  ,45ס20ַפס .אנ.ָיְלל.ד ָחיFְמ ִ'44בJ0י� ַלִרכ.ְז� F8Rִָמ

  ,תכ.ְלַ?י ַהֵגר.ֲה, יתִנֲעת ַ<ֶכAֶַ?ד ִמי ל0ֵגר.ֲה

  !�46ָת3ִָחְמד ִ'מֲֹעה ַלָלכ0ה ְיָ:ִרל ְ'י� 8ֵָא ֶ-.Rֵא

  ,תֵרַה9Hָ יֵכֲאְלַמ .לֵאָרKְי ִיֵ-ד0ר ְק�C ְ-� ִעי0ְלֶעָה ָלָרִקיַעח =י 8ְִניכ.ִל� ה0ֵה

  ,49תכ.ְלי ַמֵדְגִב ְ'7ָ�48ִמ 47י�ִרF?-ְ8ָא ַהָב3ָי ַה7ֵת ַמי� ֶאיִפִלֲחַמ

  .0;ַגי ְ'ִתח.ְכנ0י ְלִנֵלֲא0א -ה.ְו, �ָלא ע0ֵר�0 'ה ִעיָ-ִגְפִל

  .50"עֹז9ַמֲחִסי ְוCָ<ה ,י ְלַרִ'י�ֵפת ָהִייִת0מ8ְ": יבִ-י ֵמִנֲאַו

  .51"�ר0י ָמֵמְ-� ִ'י Pִַמְ-ֶאת  -7ֵַק, �ָלע0י ָ'ִמְ-ֶאת  ָ<ְ-7ִַק: "י ִלהֶנא ע0ה.ְו

  !52"ָ'ר.Dְ ֵ-� 8ְב0ד ַמְלכ.ת0 ְלע0ָל� ָוֶעד" :לRֵַפי ְמִנֲאַו

  ,54ָוה ְ'Cְרְמנ0ָתיוַ-ְל, AַDְ ִנ53טֶקֶ-, תל00+ ַה.?ַדע ָנַתֶפְל

  .55"ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמי�: "�ֶבֶאת ָה ֶאיַעִקְב� ַמQַָחל ַה ֶ-ל0ק0ְו

  ,56דב8ָ0ַה9יֵנְני ַעֵדP0ְרד 2ַַעַ'א ִמֵצי י0ִנֲאַו, �49ֶדֵע�9ַגְ'ד ֶ-8ְֹד8ַַהי ֵרֲעי� ַ-ִחָ<ְפז ִנ=

   ,57ַהֲחַר8ִי�9 ֵמִציM ִמ�, ַהַחRֹנ0תPִ9יַח ִמ�ַמְ-

  .ַחיְרא0ה ְ'ֶזח0 58י� ֳעָפאִי�ֵ'ִמ., גֵ;ַעְתִמ .ת0זQְַפְמ ַה-ֶמHֶי ַהֵנְרל ַקב ַעכ.ָר

                                                                                                                                                             
 הראשו� ר"אדמוי� וה'מייסד שושלת רוז, ))1850 (א"תרי'ה בחשו�' ג 9 ) 1796 (ז"התקנ בתשרי' ג(רבי ישראל פרידמ�  38

 ישראל בעל ש� טובתלמידו הגדול וממשיD דרכו של רבי , ")המגיד ממעזריטש ("דב בער ממעזריטשנינו של רבי , שלה
 .חסידותמייסד תנועת ה, )ט"הבעש(

39
  .א"כ' ישעיה ס, "ַמֲעKֵה ָיַדי ְלִהְת2ֵָאר) ַמJַָעי קרי(ֵנֶצר מטעו , ִקי� ְלע0ָל� ִייְר-. =ֶרMְוַעֵ?�RָF8 Dְ ַצ7ִי" 

 .ל"י� זצ'ישראל מרוז' משפחתו היא מצאצאי ר, ל"הלל הרשושני� ז, לפי דברי סבו של יואב
40
 ָ'ֶניDָ , ֶאְ-ְ<Dָ 8ְֶגֶפ� 2ִֹרָ:ה ְ'ַיְר8ְֵתי ֵביֶתDָ. 8ִי תֹאֵכל Cְ-ֶריDָ ְוט0ב ָל2ֶ8ַDְיDָ ְיִגיַע.  ַההֵֹלDְ ִ'ְדָרָכיו'הְיֵרא 9 ַהַ?ֲעל0ת Cְ-ֵרי 8ָלִ-יר" 

Dְָלָחֶנ F-ג9'ח א"תהילי� קכ, "8ְִ-ִתֵלי ֵזיִתי� ָסִביב ְל'. 
41
 .ד נהרג מכדור של צלN שפגע ברקתו"יואב הי 
42 Nגדל בי� אבני הכותל המערביסוג של. פריו קרוי אביונה. שנתי9 צמח רב, צל Nצל .    
מסכת , "רבי עקיבא אומר אינו מתעשר אלא אביונות בלבד,  אומר הצלN מתעשר תמרות ואביונות וקפריסי�רבי אליעזר"

  .'ו עמוד ב" דN לברכות
ויש , ויש אומרי� אN עז בבהמה דק, תרנגול בעופות, כלב בחיות, ישראל באומות: ַעQִי� ה�' ג: דאמר רבי שמעו� ב� לקיש"

 .'ח עמוד ב"מסכת ביצה דN כ, "N צלN באילנותאומרי� א
43
 .'ד ה"במדבר כ, "Jֹב. אָֹהֶליDָ ַיֲעקֹב9 ַמה" 
44
מסכת סופרי� , כמוזכר בירושלמי, מתוD הפסוקי� הנאמרי� לאחר קריאת מגילת אסתר, "ְוַג� ַחְרב0ָנה ָזכ.ר ַל0Jב" 

    .'ד הלכה ו"פרק י
45
 .' בח עמוד"סיפור� מובא במסכת תענית דN י 
46
 .'עמוד ב' מסכת בבא בתרא דN י, "הרוגי מלכות אי� כל בריה יכולה לעמוד במחיצת�" 
47
  .ב"ב מ"דברי� ל, " ִח3ַי ִמC�7ְָ-8ִיר" 
48
  .המוכתמי� בדמו, ד נקבר בבגדי הצבא שלבש כשנהרג"יואב הי, לפי ההלכה 
49
 וכל אחד מה� זיו פניה� כזוהר , מלאכי השרתוארב'  יש בג� עד� ועליה� סכדכד שערי שני :יהושע ב� לוי' מר רא" 

בגדי� של ענני '  שעמד בה� בקבר ומלבישי� אותו חהבגדי� ובשעה שהצדיק בא אצל� מפשיטי� מעליו ,הרקיע מבהיק
 .'סימ� כ' ילקוט שמעוני בראשית פרק ב,  . . ."כבוד ושני כתרי� נותני� על ראשו

50
 .'א ז"תהילי� ע 
51
  .נוסח אשכנז" קדושה" מתוD –" כש� שמקדישי� אותו בשמי מרו� נקדש את שמD בעול�" 
52
מסכת פסחי� דN , "'ברוD ש� כבוד מלכותו לעול�': באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר. . . שמעו� ב� לקיש ' דאמר ר" 

  .'ו עמוד א"נ
53
 .'א עמוד ב"N עמסכת סנהדרי� ד, "לעול� והנאה לה� הנאה , לצדיקי�; רע לה� ורע לעול�, לרשעי�9 שקט" 
54
 .'ב ז"תהילי� קכ, "ַ-ְלָוה ְ'Cְרְמנ0ָתִיDְ, ָ-ל�0 ְ'ֵחיֵל9Dְ ְיִהי" 
55
 .תפילה לעילוי נשמת המת 
56
מדרש זוטא שיר השירי� פרשה , " שהיו מקיפי� את ישראל מלמעלה ומלמטההכבוד ענני אלו 9  ְלרֹאִ-יַ<ַחת אלKְ0מֹ" 

 .'ב
57
  .'ט' שיר השירי� ב 
58
 .ב"ד י"תהילי� ק, "ק0ל9 ִיְ<נ., ִמֵ'י� ֳעָפאִי�" . קבוצת ענפי�9 עפאי� 
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  .60י0=ב ֶחְלַקת ְ',"0000ר-ר-ר-ר-הַהַהַַה "9י� ִקאלֹה ֵלָנָקְל ֶא59ר8ְַ-ֶא, ידִחי ָייִתִיָה

  .הָ-ָדה ֲחָדֵלי ְלאִתֵרְק ִנ.רכ0י ְ'ִ<ְכַפע ָהַתֶפְל

C61לללליֵאיֵאיֵאיֵארִרִרִִראֲאֲאֲֲא� ר0ָ?ה ַלָלָע, י�ִנה ָ-ֶנמ0ר ְ-ַח.  

  .62בח0ָבי ְמִנ ֲאת0א0, י�ִנָחְנ3ַי� ַ'ִצָק

 N63ַנְפ-0ֵחֵר
  ,יויָנֵעה ְ'ָיא ָהֶלֶפ 8ְ,יוְ'ַחָ: 

  "?!Dְה 8ָיד ֶזִמָתֲה: "יִנֵלֲא0א -ה.ְו

  .הָפְכ� ָ<ָתיר.ִדְת., י�ִדָע3ְת ַהמ.ְלת ַהַמְצה ָעָרְב Pָתֵע @ָתא0ֵמ.

  

  ,הֶמ ה0יַעִקָרָהב ְו� ַרָמר ְזַבא ָעלֹ

  .יַנְז= ְ'י�ִלה ע0ָריָטת Pִיַמִעְנה .יָרל ִ-ק0ְו

Kְְדמ0ִניִ-ְ+ַבל ְמַעַ?י� ִמִפָרC 9 64ְיֵפה ֵעיַנִי� ְוט0ב רִֹאי, י�  

  .8ְ66ַפJִי- ְיפֵֹצM ָסַלע .יוָלֵא ְו0י 'ִ'ִל ....����65עַעַעַַענ0נ0נ0נ0ת ֶא

  ,רָמיָת ִא68ר0ל 'ה ֶאָנָ-י 8ְֵנְפ ִל�Kַ ה.NNNN67סֵסֵסֵֵסי0י0י0י0י ה 8ִֶרא מ0ה.ְו

  "?יָתִעא ָטלֹ: "ל0ֲא0י -ִנֲאַו

   ,69- ֵאבֶכֶרה ְ'ָרָעְסה ִ'ָלָע, ִ<ְקָוה9 ַתח�2ֶ ַחְתִמְל.

70ִרְ-2ֵי ֵא- ַ-ְלֶהֶבְתָיהר 8ְֵע0'
,        

  "?!�72ג.ה ָהֶז" .�י0ְרHִַה ֵמ����71עַעַעַַענ0נ0נ0נ0

  .73ְמָ-ְרָתיו ֵא- לֵֹהט, ַמְל=ָכיו ר.ח0ת
  

  ,יא ַד לDְָֹכ ְ'.Rִאְכ.

  . ִהPִיַע74תֶוָ?ַה9רַצֲח ַל-ָדר ָחָ:7ַ

  ,76דד.ל ָ-ַפָנ, עַר8ָ, ע7ְַגִ; ֶ-�75יָלִא

                                                 
59
  .'ב י"תהילי� ע, "ַמְלֵכי ְ-ָבא .ְסָבא ֶאְ-8ָר ַיְקִריב., ַמְלֵכי ַתְרִ-י- ְוִאִ:י� ִמְנָחה ָיִ-יב.. "מתנה, מנחה 
60
 .'ד ל" י' בשמואל 
61
במחסו� ואדי נהרג בקרב , )3.7.1976(ו "בתמוז תשל' בה, ברק9 בבנינולד , ב� ניסי� וחפציבה, ד"סר� אריאל חובב הי 

העלמי� 9נטמ� בחלקה הצבאית בבית.  היה בנופלו25ב� , )3.3.2002(ב "ט באדר תשס"יביו� , בנימי�חרמייה שבאזור 
 .באלקנה

62
 .ד"אריאל חובב הי 9 ְמח0ָבב  

63
 .ח"י' שופטי� ה 
64
 .ב"יז " ט'שמואל א 
65
9 נרצח בפיגוע מחבל, )24.3.1981(א "תשמ' ח באדר ב"יתקווה ב9 פתחנולד ב, ב� יהודה ולאה, ד" היר נוע� ליבוביM"סמ 

העלמי� 9נטמ� בחלקה הצבאית בבית.  היה בהירצחו22ב� . בצומת גהה) 25.12.2003(ד "בטבת תשס' מתאבד אור לא
 . נוע� הירבה לשיר ולפרוט על גיטרה.באלקנה

66
 .ט"ג כ" כמיהיר 
ב " תשסבתמוז'  באיתמר ביפל בקרבנ, )29.7.1971(א "בתמוז תשל' כנולד ב, ב� אלעזר ודינה, ל"זקויטו ר יוסN ט"סמ 67
, מורה במקצועויוסN היה . ד"צביקה ואבישי הי, ד וילדיה נריה"בו נרצחו בד� קר רחל שבו הישבפיגוע , )2002 ביוני 20(
ובלי להסס יצא ע� נשקו ורM לבית , יוו� בית משפחת שבוהוא שמע יריות מכ. תת הכוננות בישוב ביו� הפיגועימפקד כו

9ביתחלקה הצבאית ב נטמ� בל"הוכר כחלל צה .ידי המחבל שהתבצר במקו�9 בכניסה לבית נורה על. הסמוD לביתו
  .העלמי� באיתמר

68
 .ו"ט' בראשית מ 
69
 .א"י' ב' מלכי� ב 
70
 .'ו' שיר השירי� ח 
71
נהרג בעת פעילות מבצעית , )23.7.1982(ב "באב תשמ' שבת דברק ב9בנינולד ב ,ב� בנימי� וחנה, ד"ר נוע� בהגו� הי"סמ 

 20ב� . )15.2.2003(ג "תשס' ג באדר א"י', תצווה'בשבת קודש פרשת , עוצמה9כשהטנק שלו עלה על מטע� רבברצועת עזה 
  .תקווה9 העלמי� בפתח9נטמ� בחלקה הצבאית בבית. וחצי היה בנופלו

72
  .ד"גו� הי נוע� בה9 ֶזה ָהג.�   
73
 .'ד ד"תהילי� ק 
74
  .התחתו� נקרא חצר מות  בעול�של המלאכי�מדור הנפשות הקדושות ג� . עלמי�9  לביתכינוי מליצימוות הוא 9חצר 
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  ,78ד0ָיר ְ'.7ז 8ֵַח א0,�ַדָנ ְו0'� ִלא0 ְ-77גַלְבת הFֵע

  .81ת0מְ<ה0 ַמֲחַ-8ֵי 80הַמS.=8ְ 75.ֵמִאיר, 79יאִלמKְֹב ִלֵכ0א -ה.ְו

  

  .�82ִיַתָנְ-י 8ִֵנְפא� ִלי 8ִָ<ְגַגה ָחָוְצִ?ַה9רת ַ'ֶא

  :�ָוֶאְתַחַ;, דב8ָ0א ַהAֵי 2ֵ8ִַלי 8ְִ<ְל8ַַ<ְסי ִהִתָ-ָרְדִ'

  !85ְנָעֵרינ.9ִ<ְ-ַלח ָיְדDָ ֶאלC9ל, 84ָהא0ֵחז ְ'ַיד ִמ7ַת ִמְ-2ָט, 83י� Dְ7ִֵרֵאל ע0"

  "!87ֲעֵנִני ִלְתִפRִָתי? יַתד ָמַע? 86ֶיֱחֶרה Dָ2ְC ְ'ַעֶ?Dָ' ָלָמה ה

88ַצ7ִיק ִיְבָח�' ה: "יה ִלֶנא ע0ה.ְו
,  

89"ִלְלקֹט -0ַ-ִ;י�, ג0ת ַה'�Kֶֹ.ַלֲער,  ְלַגִ;ייִ<ָיַרְד
.  

90"ְוָיַ-ְבִ<י ִחַ?ְדִ<י Dְָ'ִצRְ, 0ִדיָ'אִתי ְלַגְ;Dָ 7" :יִנֲאַו
.  

91ָהרֶֹעה ַ'0Hַ-ִ;י�, ֲאִני ְלד0ִדי ְוד0ִדי ִלי
.  

  

  ,י�ִר.2י ַהֵמאת ְיַרְקִל, 92ר- ֲאָדֶדח9ֹא-רְֹ', 8ְִ-ָנַתִי�ר בֲֹעַכְו

Qַ94ְרֵענ.ִמָיס.N 9י ִזְכָר� לֹא8ִ, �ק0ל ָמ ֶש093ַ-ְפִרירְ', א�8ָ נ.י� =ִגְגח0ֶ-
,  

  ,נ.יֵחִ-א ְמ0ר 'ַח�C ְלPַ, 95י�Pִַחל ַה8ָר ִמֵאHִָיא ה.ְו

  ,�רֲֹהC ְוהֶ-מֹ., תב0=ת ָהֶ-לֹת ְ-י ֶאִנה ֲאֶאר0

  ,98=ָד�י יֵכְנִס ,�97יִער0ת ָהַעְבִ- ֲהלֹא ֵהָ?ה 96,י�יִז2ְִ-אFל ָה8ָ

                                                                                                                                                             
75
איל� היה . 9.11.2008, ט" תשסא במרחשוו�"אור לי, ק"במוצש, 9.1.1973, ג"תשל'בשבט ה' ו9  נולד ב,רייזמאיר � איל� "רס 

9 נטמ� בחלקה הצבאית בבית.אב לארבעה ילדי�, ממייסדי הישוב אלקנה, שיחיובלה בת� של מאיר ו, נשוי לללי שטיינר
 .העלמי� באלקנה

76
 .ז"כ' שופטי� ה 
77
 .נבל�, נעצר, התאפק= הובלג  
78
 .ורט באלקנהפפטר מדו� לב בעת משחק כדורסל באול� הסנ 
79
 .קבור לצידו של יואב 
80
 ).י"מז (זרוע היבשה במפקדת במערD התקשוב" משואה"מנהל פרויקט  כל� שירתאי. למרחקמאירה מדורה = ה =.Sַמ 
81
  .מאת חיי� נחמ� ביאליק" על השחיטה"ראה  
82
 .עשרה שנה לנפילת יואב9 כבר עברו יותר מחמש. ז"ו בשבט תשס"בכ 
83
  Dשנהה9של ראש' וביו� ב,  בשחריתהשנה9 של ראש'  ביו� את בקהילות אשכנזנאמרה) פיוט" (קרובה"מתוNבמוס . 
84
נאמר על ידי , )המאה הששית או השביעית(אחד מקדמוני פייטני ישראל , ייניהמיוחס ל "וכל מאמיני�"מהפיוט  

  ..השנה ושל יו� הכיפורי� לאחר הקדושה9קהילות אשכנז בתפילת מוסN של ראש
85
  .ב"ב י"בראשית כ, "ַהַ;ַער9 ֶאלָיְדDָ ִ<ְ-ַלחC9ל" 
86
  .'ב א"שמות ל 
87
  .'ב' תהילי� ד, " ֱאלֵֹהי ִצְדִקי ַ'3ָר ִהְרַחְבָ< Rִי ָחֵ;ִני .ְ-ַמע ְ<ִפRִָתיֲעֵנִני ְרִאיְ'ָק" 
88
 .'א ה"תהילי� י 
89
 .'ב' שיר השירי� ו, " ִלְרע0ת ַ'Pִַ;י� ְוִלְלקט -0ַ-ִ;י�ַה'�Kֶ ַלֲער.ג0ת ָיַרד ְלַג;0 07ִדי" 
90
 "0Rג' שיר השירי� ב, "ָיַ-ְבִ<י ִחַ?ְדִ<י ְוְ'ִצ'. 
91
  .ז"ט' שיר השירי� ב 
92
 .ח"תשס' חודש אדר ב9ראש 
93
) ַ-ְפִריר0 קרי(שפרורו 9ְוָנָטה ֶאת, ְוKְַמִ<י ִכְסא0 ִמַ?ַעל ָלֲאָבִני� ָהֵאRֶה ֲאֶ-ר ָטָמְנִ<י. "חופה, אפריו�, אהל - ַ-ְפִריר 

  .'ג י"ירמיהו מ, "ֲעֵליֶה�
94
    .ח"כ' מגילת אסתר ט, " ִמQְַרָע�ָיס.9Nלֹא ָהֵאRֶה לֹא ַיַעְבר. ִמ<Dְ0 ַהְ:ה.ִדי� ְוִזְכָר� 2.ִרי�ַהִויֵמי " 
95
 
שנאמר וימי הפורי� האלה לא יעברו מתוD , וימי הפורי� אינ� בטלי� לעול�, שכל המועדי� עתידי� בטלי�" 

  . ב"פ' פרשה ט, מדרש משלי, "היהודי�
  .'הלכה  ה'ארק פמסכת מגילה , מוד הירושלמיהמקור מופיע בתל

כל ספרי הנביאי� וכל הכתובי� עתידי� ליבטל לימות המשיח חוM " :ח" הלכה י' פרק בהלכות מגילה כותב ב�"רמבה
פ שכל זכרו� "פ שאינ� בטילי� לעול� ואע"ממגילת אסתר הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבע

מר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיני ימי הפורי� לא יבטלו שנאמר וימי הפורי� האלה לא הצרות יבטל שנא
 ."יעברו מפי היהודי� וזכר� לא יסוN מזרע�

96
מקורו . חג הסוכותשבעת ימי בעה אבות הבאי� להתארח בסוכה בנשמות שה� , "אורחי� "ארמית ב9אושפיזי�  
  . ועמו מגיעי� האורחי� האחרי�, "אורח היו�", בכל יו� מגיע לסוכה). ד"ק9ג"אמור ק" (הזוהר"ספר  ובקבלהתורת הב

ביו� שלישי , יצחקביו� השני , אברה�ביו� הראשו� ): ספר הזוהרלפי (סדר האושפיזי� לפי המנהג הספרדי והחסידי 
  . דודוביו� השביעי , יוסNביו� השישי , אהר�ביו� החמישי , משהביו� הרביעי , יעקב
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  ,�99ִייַני ֵעֵטר.י� ְטִמָכֲחי� ַוִנָ'ר ַרCְ-י� .ִאָרמ0=, י�ִאָ;ַ<

  ,102הָנ0<ְחַ<ה ַהָטי7ְ0ַ'� ֵכH0ַה, רַעַ; ַה101ייייעִעִעִִער0ר0ר0ר�0  ִעָיהְגסF ְ'100י�ִרָטי� ְוִלְק0-

  .104הָלְעל ַמ ֶ-ז0ה ְלָלָעְו, 103הJָל ַמה ֶ-יָביִ- ִ'ד.מ.ְליק ַ<ִסְפִהֶ-

Rְִו Fָלל ע0 ֶ-נ00'ִרה ְלָקָעי ְזכ�:  

  "?!�Rָת NF8 ֶאטְֹקִתֲה! י�ִ;ַ-0א -ֵל ָמPַ;ְDָ? !105רִֹעי ֶחֶרב ַעל"

  ,רֵתת י0ֶמ3ֶַעְת ִמַה3ְָעִדי�ת מ.ְלה ַהָ<ַעֵמ

  !דא ע0 לֹ,@ָלְבָסר ְלֵתל י0כ0י ָיִ;יֶני ֵאד 8ִַע

  !106ֵאִרית ִיKְָרֵאלְ-מֹר ְ-, -0ֵמר ִיKְָרֵאל

  

  ,�ִיַפָנ 8ְַחק ר.Hַַמי� ְ'ִדָע3ְת ַהמ.ְלת ַהֶפRֶַחְת� ִמאְֹתע 2ִַתֶפְל

  , 107י�ִזֲח א0הָדָעְריל .ִחְוי� ִזְפ0ח י�ִכ=ְלַמ.

108ר.ַח8ַ9ְנֵפי9ַעל.ְמַהRְִכי� י� 07ִא
, Kְ8ִִכיָנהHְ109ָרִפי� ִמַ?ַעל ְלַכְנֵפי ַה

,  

  ,יַחִ-ל ָמ ֶ-�111ָניָחֵר, 110הָיְנַנֲח� ַו0;ִי, הילִֹ-, �ֵחַני� ְמִפְפע�0 ְמָתינ0ֵב.

  . 112י�ִפֲחַר� ְמֶהיֵלָז0ל P ַעי�ִרָ-ְנ8ִ

  "!ר.ֲהַמ, ר.ֲהַמ: "הָקָעי ְצRִכFְו

  ,הָ;י ִרִנ0-ְל., היָרא ִ-ֵלי ָמִפ., @ת ָיֶכֶרָבי ְמִתָמְ-ִנְו

  :116רַזֵ?.ְלִ-ְמDָ ְמ ,ל2ַRְֵתִמ 115,�ָלע0ה ָהָיָהר ְוַמ=י ֶ-ִמ ְל114דֵגי ס0ִנֲאַו, 113חַבי ֶ-ַתת0ְפKְִו

  ,118ה ֲארFָכה ְלַעְבDָ7ֲֶעֵלַה ְו117ִעִ;יָתִני Kְַ?ֵחִני 8ִימ0ת"

                                                                                                                                                             
ביו� , יעקבביו� שלישי , יצחקביו� השני , אברה�ביו� הראשו� ): סדר הדורותלפי (סדר האושפיזי� לפי המנהג האשכנזי 

Nדודוביו� השביעי , אהר�ביו� השישי , ביו� החמישי משה, הרביעי יוס.  
97
ה�  .הרועי� ה� האושפיזי� שתוארו בהערה לעיל. 'ד' מיכה ה, " =ָד�ְנִסיֵכיָנה  .ְ-מִֹעי�רֹ ִ-ְבָעהנ. ָעָליו ַוֲהֵקמֹ". . .  

 .תנויומשפיעי� ישירות על נפשו של כל אחד מא, ג� בזמ� הזה, ממשיכי� להיות מנהיגי ישראל בכל הדורות
98
ה� משפיעי� על נשמות ישראל ג� . משיח ואליהו, צדקיה, צפניה, עמוס, שמואל, שאול, ישי: ה�"  =ָד�ְנִסיֵכיָנה ְ-מֹ" 

 .'ב עמוד ב"מסכת סוכה דN נ. בכל הדורות
99
 .ד" רועי רוט הי9שוקלי� וטרי� , עיניי�טרוטי  
100
 .זו דרD לימוד תלמודית של משא ומת� בי� אמוראי�, "וזריקה לקיחה "בארמית, "שקלא וטריא" 
101
' ח אדר ב"בערב ר, בירושלי�" מרכז הרב"נרצח בידי מחבל בעת לימוד בישיבת ,()סבא ב 9נולד בכפר, ד"רועי רוט הי 

 .העלמי� באלקנה9מי� בביתהובא למנוחת עול. צחו בהיר18ב� ). 6.3.2008(ח "תשס
102
  .העלמי� באלקנה9ד קבור במפלס התחתו� בבית"רועי הי 
103
 .בירושלי�" מרכז הרב"ד למד בישיבת "רועי הי 
104
 ".עול� הבא" כינוי ל9ישיבה של מעלה  
105
  .'ג ז"זכריה י, "ֶחֶרב ע.ִרי ַעל רִֹעי" 
106
  .מתוD תפילות תחנו� וסליחות, "ל ָהא0ְמִרי� ְ-ַמע ִיKְָרֵא,אַבד ִיKְָרֵאל ְוCל יֹ, ִיKְָרֵאל ְ-ֵאִריתרְ-מֹ ,ִיKְָרֵאל -0ֵמר" 
107
 . 'ח ז"תהילי� מ, "ִחיל 0:8ֵַלָדה, ְרָעָדה ֲאָחָזַת� ָ-�" 
108
 .'ד ג"תהלי� ק, "ר.ַח8ַ9ְנֵפי9ַהְמַהDְRֵ ַעל, י� ְרכ.ב0ָעִב9ַה�Sָ.  "א"ח י"תהילי� י, "ר.ַח8ַ9ְנֵפי9 ַוֵ:ֶדא ַעל, 8ְר.ב ַוָ:ע9Nַֹוִ:ְר8ַב ַעל" 
109
 .'ב9 'א' ישעיהו ו, . . ."Kְָרִפי� עְֹמִדי� ִמַ?ַעל ל0 . ַהֵהיָכל9ְו-.ָליו ְמֵלִאי� ֶאת, Aֵ8ִא ָר� ְוִנSָא9 יֵֹ-ב ַעל' ה9 ָוֶאְרֶאה ֶאת". . .  
110
 דבי רבי שילא אמרי ? מה שמו. יוחנ� אמר למשיחורבי: ". . . יח אלה שמותיו של המש9 שילה ינו� וחנניה , מנח� 

 דבי .'יהי שמו לעול� לפני שמש ינו� שמו' : שנאמר, ינו� שמו: דבי רבי ינאי אמרי',שילהעד כי יבא ' :שנאמר , שמושילה
כי רחק ' : שנאמר, מנח� ב� חזקיה שמו: ויש אומרי�',אשר לא את� לכ� חנינה' : שנאמר, חנינה שמו: אמרחנינהרבי 

  .'ח עמוד ב"דN צ סנהדרי�. ' מנח� משיב נפשיממני
111
  .וד בדרו� לבנו�' נהרג בי� ריח� וסוג,ד" הימקו� נפילתו של יואב 9 ריח� .  ריחו וריח�9ריחנ�  
112
 .א"ב י"דברי� ל, "0ֶאְבָרת9  ַעלִיSֵָאה.K 8ְָנָפיו ִיָ+ֵחה. 0Pָזָליו ְיַרֶחN ִיְפר9ֹ ָיִעיר ִק;0 ַעל8ְֶנֶ-ר" 
113
 8ָל ִנְ-ַמת"מתוD תפילת ,  . . ."ְוKְִפת0ֵתינ. ֶ-ַבח 8ְֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע.  RָPַיו8ֲַהמ�0.ְל-0ֵננ. ִרָ;ה .  8ַָ:�ִ-יָרה ָמֵלאְוִאR. ִפינ. ". . .  
היא נאמרת ג� על ידי יחידי� אשר ניצלו . הגדה וכלולה בליל הסדרוכ� ב, חגי� ושבתות בשחרית תפילתהנאמרת ב, "ַחי

" 'נשמת כל חי': ורבי יוחנ� אמר',  אלקינו' יהללוD ה': רב יהודה אמר? מאי ברכת השיר: "מוזכרת כבר בתלמוד. מצרה
 .והושלמה ונסדרה לבסוN בתקופת הגאוני�, )'ח עמוד א"מסכת פסחי� דN קי(

114
לפי המסורת בראש ההר מצוי קברו של אהליאב ב� אחיסמD . תפילה,  מלשו� סגידה9 וד 'בל סוג'ג. 95ראה הערה  

עלמי� יהודי 9היה עליו בית, פה9 לפי עדויות בכתב ובעל). 'א ו"שמות ל(בונה המשכ� , עוזרו של בצלאל ב� אורי, למטה ד�
9מצבות קודש בארM"פרו של זאב וילנאי ראה ס. לבנו� ואשר שימש עד לתחילת המאה העשרי�9של יהודי צידו� ודרו�

  .ג"תשכ, ירושלי�, הוצאת מוסד הרב קוק, קלב9 קל' עמ, "ישראל
115
 .ה"כינוי לקב 
116
 .'ב ב"כ' שמואל ב, "ַ'0Pִי� .ְלִ-ְמDָ ֲאַזֵ?ר' ַעל �8ֵ א0ְדDָ ה" 



 9                                                             עמוד יו� הזיכרו� לחללי מערכות ישראל ופעולות איבה    , ט"באייר תשס' ד

   ?119ֶנַצח =ָנה ִ<ְ-8ֵָחִני9 ַעד? 2ֶָניDָ ִמֶ?ִ;י9 ֶאת ַ<ְסִ<יר =ָנה9ַעד

  ?!121יִלְבי ֶאֵמְלמ. ְיָ-א לֲֹה ,�120ֵאל ִמְסַ<ֵ<ר ְ'ֶחְבי0

  ,ַהְמִציא ָלנ. ְמִחיָלה, 123ֵאל נ0ָרא ֲעִליָלה, Dָ122יָפֶנה ַחRֲֶא ,ְלDָ ִחיָלה0א

Rָה9 125ֵאִלָ:ה. ְוַגְבִריֵאל, 124ִמיָכֵאל Kַר ִיKְָרֵאל FאPְר. ָנא ַהSְ'ַ 126!  

C129ל ְ<ִ-יֵבִני ֵריָק� ִמRְָפֶניDָ ,128ָרהִמPָKְב ְלִע<0ת ַ'3ָ,  2ֶָניDְָלַח0Rת 127ִתיָת=
 .  

Rָה ִלְבֵני ָב ְוָתִביא, ִ'ְגַלל ָ'ֵנינ. <0ִ-יַע ָ'ִני� F130ֵנינ.ְגא
.  

  .133ְצָדָקה ְוַהְזַרח ָלנ. ֶ-ֶמ- M'ֵ132 ִנְדֵחי ַעְ?Dַָק, 131-.ב ְלִב3ָר�0

  ,134ֵתנ. ִלְתִפRָָ-ַמִי� ַ-ֲעֵרי 2ְַתח , ַמְל8ֵנ.=ִבינ.

  !137ָל9Dְַהֲאִזיָנה ק0ִלי ְ'ָקְרִאי, Dָ136ֶנ=ְז ַ<ְעֵל�C9ל, 135ִתיַצֲעָק ַמעְוָעִתי .ְ-ַ- ַקֵ'ל

  

Hַה ְזַמאָ', 138ַחרָעָלה ַהRָ FאPְ140ִחיֶ-ָ;הֲהָ<ה ַע, �139 ַה ,  

  "!142ָיב0א ַהָ?ִ-יַח ָיב0א! 141ָיב0א ִ-ילֹה

  
  ד" הייואביואביואביואבאבא של סג� , י�י�י�י�שילה הרשושנשילה הרשושנשילה הרשושנשילה הרשושנ    :::: והעיר הערות והעיר הערות והעיר הערות והעיר הערותהאירהאירהאירהאיר, , , , חיברחיברחיברחיבר

                                                                                                                                                             
117
  .ו"ט' תהילי� צ, "ְ-נ0ת ָרִאינ. ָרָעה, 8ִימ0ת ִעִ;יָתנ., Kְַ?ֵחנ." 
118
  .'ג ז"ירמיהו ל, ".ְרָפאִתי�, Rָ@ ֲארFָכה .ַמְר2ֵא9ִהְנִני ַמֲעֶלה" 
119
  .'ג ב"תהילי� י, "2ֶָניDָ ִמֶ?ִ;י9=ָנה ַ<ְסִ<יר ֶאת9ַעד, ִ<ְ-8ֵָחִני ֶנַצח' =ָנה ה9ַעד" 
120
Qֹהִמָ:ד0 ל0 ְוָ-�  ְונַֹג@ 8ָא0ר ִ<ְהֶיה ַקְרַנִי�. "מקו� נסתר - ֶחְבי�0  Fד'חבקוק ג, "ֶחְבי�0 ע '. 

' והיה תלמידו של המקובל ר, 916שחי בצפת במאה ה, אברה� מימי�' ר שחיבר "ֵאל ִמְסַ<ֵ<ר ְ'ַ-ְפִריר ֶחְבי�0"פי הפיוט 9 על
 .קורדובירו משה

121
  .'כ' ישעיהו ס, "ְיֵמי ֶאְבֵלDְ, ָ-ְלמ.ְו, DְRָ ְלא0ר ע0ָל�9ִיְהֶיה' 8ִי ה, ָיב0א ע0ד ִ-ְמֵ-Dְ ִויֵרֵחDְ לֹא ֵי=ֵס9Nלֹא" 
122
  .'ז' מיכה ז, "ִיְ-ָמֵעִני ֱאלָֹקי, א0ִחיָלה ֵלאלֵֹהי ִיְ-ִעי, ֲאַצ2ֶה' ַוֲאִני ַ'ה" 
  .מתוD תפילת מוסN של יו� הכיפורי�, "�0-ה ָלֵנֲע ַמ.;ֶ?ה ִמָלֲאְ- ֶא,יוָנה ָפRֶַחל ֲאֵאה ָליָלִחא0"וכ� 

123
 .'ו ה"תהילי� ס, "ְ'ֵני =ָד�9 נ0ָרא ֲעִליָלה ַעל, א. ִמְפֲעל0ת ֱאלִֹקי�ְלכ. .ְר" 
124
והיה כה� גדול מזרע אהרו� עומד ומקריב , וכל זמ� שהיו ירושלי� ובית המקדש קיימי� למטה "9" מיכאל שר ישראל" 

מקריב קורבנות למעלה לפני היה ממונה ככה� גדול עומד ו, ה ומיכאל שר הגדול העומד על ישראל"קורבנות לפני הקב
 . מסכתות קטנות מסכת שמחות ספר חיבוט הקבר פרק א הלכה א9 ".ה"הקב

125
'0א0 ָנא ִע� , ֵאִלָ:ה. ְוַגְבִריֵאל, ִמיָכֵאל Kַר ִיKְָרֵאל"ראה ג� .  מבשרי הגאולה שלושתה� –אליהו וגבריאל , מיכאל 

, פייט� שאי� ידוע עלו דבר, שחובר בידי יצחק הקט�, שבת9המושר במוצאי" - ְלח0לַהַ?ְב7ִיל ֵ'י� קֶֹד"מתוD הפיוט , "ַה0Pֵאל
  .ושמו חתו� בראשי הבתי� של השיר בנוסחו המלא

126
Rָה9ֵאִלָ:ה. ְוַגְבִריֵאל , ִמיָכֵאל Kַר ִיKְָרֵאל. . . ַהְמִציא ָלנ. ְמִחיָלה , ֵאל נ0ָרא ֲעִליָלה"  FאPְר. ָנא ַהSְ'ַ " , אלה משפטי הפתיח

משה ' חובר בידי ר. הפותח את תפילת נעילה של יו� הכיפורי� בקהילות ספרד" ֵאל נ0ָרא ֲעִליָלה"והסיומת של הפיוט 
  .חי בספרד, ומגדולי המשוררי� היהודי� בכל הזמני�, ופילוסוN, רב, ) לער105591140D,  "חRָAַַה("עזרא 9 אב�

127
 "Dְה ה, ִהְננ. =ָתנ. ָל>ָC ב"כ' ירמיהו ג, "ֱאלֵֹקינ.' 8ִי. 
128
  .'י' תהילי� ט, "ִמPָKְב ְלִע<0ת ַ'3ָָרה, ִמPָKְב ַלDְ7ָ' ִויִהי ה" 
 בקהילות יהודי ותמושרההסליחות של חודש אלול מתוD , "ֵריָק� ִמRְָפֶניDָ ָנא Cל ְ<ִ-יֵבנ.. . .  2ֶָניDָ =ָתאנ. ְלַח0Rת "129

 .וביו� הכיפורי� השנה9 בראשהנאמרותו, אפריקה9המזרח וצפו�
130
Rָה .ִ'ְגַלל =ב0ת <0ִ-יַע ָ'ִני�"  Fרבי� בנוסח אשכנזסיומת לפיוטי גאולה, "ְבֵניֶה� ִלְבֵני ְוָתִביא ְגא .  
131
 .ב"י' זכריה ט, "ֲאִסיֵרי ַהִ<ְקָוה, -.ב. ְלִב3ָר�0. " עיר מבצרכ�לירושלי� 9ִ'3ָר�0  
132
� ה"  Fָרֵאל, ֳאלִֹקי�' ְנאKְִנְדֵחי ִי M'ֵו ח"ישעיהו נ, "ְמַק'. 
133
  .'כ' מלאכי ג, "יָצאֶת� .ִפְ-ֶ<� 8ְֶעְגֵלי ַמְרֵ'קִו, ְוָזְרָחה ָלֶכ� ִיְרֵאי ְ-ִמי ֶ-ֶמ- ְצָדָקה .ַמְר2ֵא ִ'ְכָנֶפיָה" 
134
  .ציבור9 הנאמרת בעשרת ימי תשובה ובתעניות"  ַמְלֵ�נ��ִבינ�"מתפילת , " ִלְתִפRֵָתנ.ָ-ַמִי� ַ-ֲעֵרי 2ְַתח , ַמְל8ֵנ.=ִבינ." 
135
, המיוחסת לרבי נחוניה ב� הקנה" =ָ;א ְ'כַֹח PְדRַFת ְיִמיְנDָ"מתוD תפילת , "ַ<ֲעל.מ0ת  י0ֵדַע,ַ-ְוָעֵתנ. ַקֵ'ל .ְ-ַמע ַצֲעָקֵתנ." 

 .ונפטר סמוD לחורב� הבית, תקופת בית שניחי ב,  ב� הדור השניתנא
136
  .ו"נ' איכה ג, "ְלַרְוָחִתי ְלַ-ְוָעִתי, ַ<ְעֵל� =ְזְנC9Dָל, ָמְעָ<ק0ִלי ָ-" 
137
  .'א א"תהילי� קמ, "ָל9Dְַהֲאִזיָנה ק0ִלי ְ'ָקְרִאי, ְקָראִתיDָ ח.ָ-ה Rִי' ה" 
138
 .ו"ב כ"בראשית ל, " ַו:ֹאֶמר ַ-Rְֵחִני 8ִי ָעָלה ַהHַָחר" 
139
Rָה"  FאPְמושר בעיתות שמחהפיוט ה, "ָ'א ְזַמ� ַה. 
140
  .ב"כ' ישעיהו ס, "ְ'ִעָ<@ ֲאִחיֶ-ָ;ה', ֲאִני ה" 
141
 .'ח עמוד ב"דN צ סנהדרי� . אחד משמותיו של המשיח9שילה  
142
 .אביגדור המאירימאת "  הר הצופי�מעל פסגת"מתוD השיר  


